Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ KOŠICE – JUH
Košice,
30. 09. 2020
Číslo:
7/2020
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk

Zápisnica č. 7/2020
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 30.09.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 členov komisie
Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV MÚ MČ Košice – Juh, tajomník komisie
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice – Juh
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry. Privítal prítomných
členov komisie. Predložil návrh programu rokovania. Za program hlasovali 5 členovia
komisie.
K bodu č. 2:
Mgr. Emil Kurčák informoval o opatreniach súvisiacich s ochorením COVID – 19
vykonaných v sociálnej oblasti so zameraním na Zariadenie opatrovateľskej služby,
Mlynárska 1, Košice (ZOS), opatrovateľskú službu (OS) a zabezpečovania stravy pre
seniorov v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice.
ZOS - z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v záujme ochrany zdravia
klientov od 1.10.2020 MČ pozastavuje návštevy klientov,
- prijímanie nových klientov je možné len s negatívnym testom na COVID-19,
- na ochranu zdravia klientov, zamestnancov a návštev je zavedené meranie teploty,
dôsledná dezinfekcia rúk a dezinfekcia všetkých priestorov,
- na skvalitnenie dezinfekcie bude zakúpený germicídny žiarič PROLUX GM30WA,
ktorý umožní dezinfekciu všetkých priestorov aj za prítomnosti klientov
a zamestnancov,
- zariadenie má dostatočné zásoby ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre
ochranu zamestnancov a klientov,
- všetci zamestnanci boli poučení o platných opatreniach zameraných na ochranu pred
ochorením COVID – 19, a každý zamestnanec vyplnil tlačivo „Čestné vyhlásenie

zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb,
s ktorými je v styku“, ktoré vydalo MPSVaR SR,
OS

- na ochranu zdravia zamestnancov v rámci terénnej opatrovateľskej služby sú im
poskytované ochranné a dezinfekčne prostriedky,
- všetci zamestnanci boli poučení o platných opatreniach zameraných na ochranu pred
ochorením COVID – 19, a každý zamestnanec vyplnil tlačivo „Čestné vyhlásenie
zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb,
s ktorými je v styku“, ktoré vydalo MPSVaR SR,
- klienti ktorým je poskytovaná sociálna služby vyplnia „Čestné vyhlásenie prijímateľa
sociálnej služby o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je v styku“, ktoré
vydalo MPSVaR SR,

Na zabezpečenie plynulého stravovania dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5,
Košice, bolo s prevádzkovateľom Gastroservis MM, s.r.o., Hurbanova 6, Košice, prerokované
„Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia“ č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020, ktoré upravuje aj poskytovanie služieb
v prevádzkach verejného stravovania.

Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

.........................................
tajomník komisie

...................................
predseda komisie

